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§ 154 Dnr 2021-00021 
Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Till justerare utses Johan Tolinsson (S). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan utse Johan Tolinsson (S) till justerare och finner att nämnden bifaller det. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 
Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-12-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 155 Dnr 2021-00007 
Redovisning av inkomna skrivelser till nämnd 2021 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser för perioden 2021-11-08—2021-12-05. 

Beslutsunderlag 
Underlag inkomna skrivelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 156 Dnr 2021-01527 
Projekt om utveckling, lärande och forskning 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet                                                                                                    
För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna 
och i skolväsendet har Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i 
Karlstad, Uppsala och Umeå, fått ett regeringsuppdrag att under perioden 2017 – 
2021 bedriva praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet ULF-
avtal: Utveckling, Lärande, Forskning. Kungsbacka, Förskola & Grundskola, har 
deltagit i fyra projekt inom ramen för ULF-avtalet. Förskola & Grundskolas 
vetenskapliga ledare Helena Sagar redovisar en sammanfattning av de olika 
projekten och slutsatser efter dessa. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse 2021-11-18. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 157 Dnr 2021-01225 
Slutrapport From Great to Excellent 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Slutrapportering av FGTE 2017-2020 

FGTE var ett Halländskt samarbete genom kommunerna Kungsbacka, Varberg, 
Halmstad och Laholm, samt Högskolan i Halmstad och Region Halland. Syftet var 
att ta reda på, samt vetenskapligt och erfarenhetsmässigt identifiera metoder och 
arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barns och elevers 
måluppfyllelse, fördjupa lärdomar kring en specifik fråga samt höja kompetensen 
inom organisationen kring ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Slutrapportering FGTE 2017-2020, 20211110 
FGTE summering 20210407 
Forskningsrapport FGTE sammanfattning 20210308 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 158 Dnr 2021-01536 
Interkommunal ersättning utanför samverkansområdena GR, Mark, 
Varberg år 2022 

Beslut 
Interkommunala ersättningar för kommuner utanför Göteborgs regionen, Mark och 
Varberg fastställs enligt föreslagen tabell och följs från och med 2021-01-01. 
Eventuell ersättning för tilläggsbelopp och skolskjuts debiteras separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet  Prislista 2022 

Förskola  

Barn 1-2 år 153 898 kr 

Barn 3-5 år 124 332 kr 

  
Pedagogisk omsorg  

Barn 1-2 år med mer än 15 tim 140 270 kr 

Barn 3-5 år med mer än 15 tim  112 329 kr 

  
Grundskola  

Elev åk F 71 261 kr 

Elev åk 1-3  80 604 kr 

Elev åk 4-6  89 711 kr 

Elev åk 7-9  97 786 kr 

  
Fritidshem  

Skolbarn åk F-3  51 632 kr 

Skolbarn åk 4-6  26 228 kr 

  
Pedagogisk omsorg (fritidshem)  

Skolbarn åk F-3  52 193 kr 

Skolbarn åk 4-6  22 057 kr 

  
Grundsärskolan   

Placerad på grundsärskola  444 444 kr 
 
Integrerad särskoleelev  

Nivå 1  460 447 kr 

Nivå 2  305 759 kr 

  
Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 1, integrerad särskoleelev 

Skolbarn åk F-3  183 309 kr  
Skolbarn åk 4-6  137 481 kr  
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Fritidshem för grundsärskoleelev Nivå 2, integrerad särskoleelev  

Skolbarn åk F-3  139 417 kr  
Skolbarn åk 4-6  104 563 kr  
   

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Jenny Blom 

Linda Elggren 
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§ 159 Dnr 2021-01538 
Interkommunal ersättning 2022 mellan Mark, Varberg och Kungsbacka 

Beslut 
Gemensamma grundbelopp gällande interkommunal ersättning för barn och elever i 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2022 01 01. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattade beslut om principöverenskommelse 
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, 
Varberg och Kungsbacka i §64 2011 08 25.  

Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning 
av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och 
folkbokföringskommun samt gemensamma grundbelopp. För kalenderåret 2022 
fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. 

Verksamhet Interkommunalersättning kronor 
per barn per år 

Förskoleverksamhet   

Barn 1-2 år med upp till 15 tim 74 597 kr 

Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 186 492 kr 

Barn 3-5 år med upp till 15 tim 50 726 kr 

Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 126 815 kr 

    

Förskoleklass och grundskola   

Förskoleklass  66 731 kr 

Årskurs 1-6 95 348 kr 

Årskurs 7-9 114 419 kr 

    

Fritidshem   

Årskurs F-6 33 942 kr 

För elever inskrivna i grundsärskolan uppräknas á-priset för fritidshem 
för nivå 1 med faktorn 4 och för nivå 2 med faktorn 3 

   

Grundsärskola   

Nivå 1 847 351 kr 
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Nivå 2 648 766 kr 

Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna 

 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-19. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Linda Elggren 
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§ 160 Dnr 2021-01535 
Förvaltningsbudget 2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola gav den 20 oktober ett uppdrag till 
förvaltningschef att upprätta Förvaltningsbudget 2022.  

Förvaltningschefen har upprättat en Förvaltningsbudget för 2022 som omfattar:  

 Anslagsfördelning av ekonomin  

 Genomförandeplan med aktiviteter kopplade till nämndens mål och direktiv 

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
Rapport, Förvaltningsbudget Förskola & Grundskola 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
VC 
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§ 161 Dnr 2021-01537 
Uppföljning intern kontroll 2021 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att godkänna uppföljningsrapport 
intern kontroll 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna 
verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. En samlad 
bedömning för Förskola & Grundskola efter 2020 års interna kontroll är att den är 
tillräcklig och utformad så att en rimlig grad av säkerhet uppnår. 

Några av de genomförda interna kontrollerna har resulterat i att åtgärder behöver 
vidtas för att rätta till brister och minska risken för felaktigheter framöver. Processen 
med att genomföra riskanalys, planera för granskningar och genomföra 
granskningarna har visat att det inom Förskola & Grundskola till del finns 
fungerande rutiner och kontroller inbyggda i den ordinarie verksamheten. Det har 
också visat att det finns ett behov av att fortsatt utveckla formerna för att genomföra 
processen med intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-11-25 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

 
Beslutet skickas till 
Lotta Gradén, kommunledningskontoret 
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§ 162 Dnr 2021-01603 
Initiativ/förslag Anders Ekström (M) – Extra anslag till Älvsåkerskolan 
2022 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att Älvsåkerskolan tilldelas 1 mkr ur 
resultatfond år 2022 för att finansiera projektet Uppstarten. 

Sammanfattning av ärendet 
2021-12-01 lämnade ordförande Anders Ekström (M) initiativ/förslag att 
Älvsåkersskolan för 2022 tillförs ett extra anslag av substantiell storlek som skall 
belasta nämndens resultatfond. (M) föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att utarbeta detaljerna och förelägga nämnden det för beslut.  

Förvaltningen föreslår att Älvsåkerskolan tilldelas 1 miljon kronor ur resultatfonden 
år 2022 för att utöka det påbörjade projektet Uppstarten. Målet med projektet är att 
nya elever snabbt ska hitta ett sammanhang utifrån tre kategorier; eleven i skolan, 
skolan i samhället och samhället i omvärlden.  

Uppstarten syftar till att göra skoldagen och vardagen mer begriplig för nyanlända 
elever på Älvsåkersskolan F-9, genom att kombinera direktinkluderad undervisning 
med undervisning i mindre grupp. Eleverna inkluderas direkt i klass/fritidshem med 
behörig personal samt schemaläggs för undervisning i mindre grupper i Uppstarten 
under halvdagar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S), Helena Nyborg (KD), Jan Eric Knutas (L) och Axel 
Storckenfeldt (M) yrkar bifall till förslaget. Susanne Andersson (SD) yrkar att 
förslaget ska avslås. 

Ordförande (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, att förslaget antas 
eller avvisas. Voteringsordningen godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
förslaget eller avvisa densamma och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Rektorer Älvsåkerskolan 
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§ 163 Dnr 2021-00031 
Delegeringsbeslut antagna av nämnden 2021 

Beslut 
Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen på delegation för nämnden 
noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens 
vägnar med stöd av nämnden för Förskola & Grundskolas delegerade beslutanderätt 
reviderad 2016-04-21 § 28. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna 
till förvaltningen för Förskola & Grundskola från 2021-11-08—2021-12-05. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning 2021-11-08—2021-12-05. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 164 Dnr 2021-00022 
Information - Förskola & Grundskola arbetsutskott och nämnd 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ökad smittspridning av covid-19 bland elever och personal. Vissa skolor har övergått 
till distansarbete. 

Fråga på förra nämndmötet om lönetillägg för att få lärare att stanna kvar på Åsa 
Gårdskolan. Svar: Det är ohanterligt att göra det enbart på en skola och kommer inte 
att genomföras. 

Förvaltningen har utrett möjligheten att öka takten för överflyttning av högstadiet 
från Åsa Gård till Åsaskolan. Skolchefen har beslutat att inte flytta alla elever hösten 
2022 eftersom alla lokaler troligen inte kommer att vara klara. 

Skolverket har ändrat prognosen på lärarbrist från tidigare 45 000 till 12 000 lärare.  

Förvaltningen har tagit fram stödmaterial för att tjänstepersoner som skriver 
tjänsteskrivelser ska utbildas på barnkonsekvensanalys. 

Johan Tolinsson (S) har ställt fråga om förvaltningen ska ansöka till 
Skolinspektionen om möjlighet att genomföra distansundervisning. Svar: Det krävs 
ett gediget arbete och ett fåtal kommuner ges möjligheten. Tillsammans med GR-
kommunerna ska man se om någon av regionens kommunens kan få det. Ärendet tas 
upp på nämndens möte i januari. 

Underlaget för nämndens budgetprocess ligger i januari men i årshjulet för nästa år 
har underlaget flyttats fram till juni.  

Jan Eric Knutas (L). Står förskola Klarinetten oanvänd och betalar vi hyra för den? 
Svar: Ja till 2028. Förvaltningen har beställt iordningsställande av lokalerna och 
därför får förvaltningen betala hyra om man inte hittar en annan hyresgäst. 

Jenny Thorbjörnsson (KD). Finns stöd till familjer som har problematisk 
skolfrånvaro? Svar: Inte generellt. Problemet handlar ofta om psykisk ohälsa och det 
är olika hur långt man kommit i sjukvården eller med habilitering. Det finns många 
olika lösningar.  

Helena Nyborg (KD). Finns uppgifter om hur många utvecklingsprojekt som är 
igång? Svar: Nej det beror på hur man definierar ett utvecklingsprojekt.  

Ann-Louise Lundqvist (S). Det saknas lokaler på serviceförvaltningen, informerar ni 
om att det finns lokaler? Svar: Ja. 

Berit Bergström (M). Stiftelsen Tjolöholms personal önskar att jobba tätare ihop med 
skolorna i Kungsbacka.   
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om nämnden för Förskola och Grundskola 
kan notera informationen i protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 165 Dnr 2021-01636 
Initiativärende Anna-Karin Granberg (SD). Hederskultur i Förskola och 
Grundskola 

Beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att ärendet ska beredas i 
arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Initiativärende- gällande kartläggning av hedersförtryck i för- och grundskola. 

Den svenska förskolan vilar på demokratisk grund och ska vara en trygg plats för 
barns utveckling och lärande, där lek som stimulerar och utmanar ska stå i centrum. 
Samtidigt ska alla barn, enligt läroplanen, få hjälp med att utveckla sin kulturella 
identitet. Runt om i vårt land visar det sig att just detta kan vara nog så 
problematiskt. Hederskulturer tar fäste i allt fler för- och grundskolor.  

I en rapport ”Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor - erfarenheter och 
behov av stöd” 1 ges en rad exempel på just detta. Där redan små barn bevakar och 

övervakar varandra, och har uppfattningen om att flickor måste skyla sina kroppar 
tom något så oförargligt såsom armar och fötter. Uppfattningar uttrycks av såväl barn 
som av föräldrar, mot barn och personal om vad som anses vara tillåtet. Där 
föräldrar, även övrig släkt, försöker styra personalen med allt från könssegregation, 
vilka leksaker utifrån kön barnen leker med, att kräva att förskolan skall agera 
”slöjpolis”, att flickor inte får vara med på gympa eller andra fysiska aktiviteter och 

att det är haram att delta vid högtider som lucia, jul och påsk. 

Att mota hederskulturen kan inte nog underskattas. Likaså är det av yttersta vikt att 
möta upp och motarbeta all form av densamma. Detta måste vi i Kungsbacka 
Kommun ha en bred kunskap om, samt ha en utarbetad metod för att förhindra. Det 
skall inte råda någon som helst tvekan om vilka riktlinjer som gäller för såväl 
personal, som för föräldrar och barn. Att ge alla barn en likvärdig omsorg och 
skolgång måste vara vår absoluta ambition.  

Genom att kartlägga hedersförtrycket i våra för- och grundskolor kan vi skapa oss en 
bild av hur utbrett problemet är. Kunskapen hos personal behöver stärkas, och 
eventuell tveksamhet för att beröra ämnet måste undanröjas. Där behov finns 
behöver tydliga åtgärder sättas in för att säkerställa att barnen ges samma 
förutsättningar, oavsett var i kommunen du bor, oavsett om du är pojke eller flicka.  

Med anledning av ovanstående vill vi Sverigedemokrater därför föreslå att nämnden 
för För- och Grundskolan tar beslut om att ge förvaltningschefen uppdraget: 

 Att: genomföra en kartläggning av hederskulturen i för- och grundskolan, och 
redovisa denna för NFG. 

 Att: Utarbeta och fastställa en handlingsplan, metod/process för hur 
förvaltningen säkerställer att hederskultur inte får fäste i våra för- och 
grundskolor. 
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 Att: säkerställa att all personal får fortlöpande utbildning i hederskultur. 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas skrivelse, 2021-12-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att ärendet tas upp i arbetsutskottet för 
beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar om nämnden för Förskola och Grundskola kan besluta enligt 
förslag och finner att nämnden bifaller det. 
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